
ONCONFERENTIE  

Een bijeenkomst voor 
iedereen. Geen regels en 

kaders. Vrijelijk brainstormen 
over de kracht en kansen van 

cultuur. 

SESSIES MET DE RAAD

Drie bijzondere sessies waarbij 
raadsleden met willekeurige 
burgers op zoek gingen naar 
hun beleving van cultuur. Dit 
op drie culturele locaties.

START 2015  

Kick-off bijeenkomst op weg 
naar een nieuwe 'nota', maar 

met name een nieuwe 

doorlopende ontwikkeling van 
cultuur in Oosterhout

INTERACTIEVE SESSIES 

Drie thematische sessie om 
mensen te verbinden en zicht 
te krijgen op kansen/wensen 

en behoeften. 

Thema's:  

-Cultuur & Sociaal 
-Cultuur & Economie 

-Cultuur & Ontwikkeling

JONG  

Omdat de jongeren niet 
voldoende aanhaakte bij het 
proces zijn we ze op gaan 

zoeken in hun eigen omgeving 
en belevingswereld.  

Dit middels het project  
'POP IT UP'.

DE NOTA 
 

Uit alle opgehaalde inbreng en 
inzichten is er een rode draad 

gehaald aangaande hetgeen 
men belangrijk vindt. Die draad 

komt neer op de waarden;
-Vrijheid 

-Ontmoeting 
-Ondersteuning 

Deze waarden zijn 
meegenomen in de vertaling 
naar onze gemeentelijke rol. 
Onze inzet is gebaseerd op 

drie pijlers;
-Ontwikkeling 
-Verbinding 
-Facilitering 

De nota schets het belang van 
cultuur voor Oosterhout en 

geeft ons richting aan de 
toekomst. 

PROCES

OPBRENGST

MELKMEISJE VAN 
VERMEER

Een leuke verbinding tussen het verleden 
van Oosterhout, het kunstzinnige heden en 

de trotse verhalen die wij kunnen 
vertellen over onze gemeente.

MAAK&WERK
Het samenkomen van lokale 

ondernemingen, werkzoekenden en 
creatievelingen in een ruimte waar 
verbinding en creatie centraal staat. 

Try Out Festival
Een festival voor en door jongeren. 

Gepland in de zomer. Ontstaan door het 
verbinden van 'jonge makers' aan de 

jongeren. 

Verbinding
Het proces richting de nota heeft al beweging 

gebracht. Mensen hebben elkaar gevonden in leuke 
en mooie projecten en ideeën. Er zijn nieuwe 

verbindingen gecreëerd. Niet alleen tussen mensen, 
maar ook tussen werkvelden en domeinen.  

Enkele voorbeelden :

Pop it Up
Een pop-up ideeën 

restaurant dat een tour 
doet langs de scholen. 

Op het menu geen 
eten, maar leuke 
gesprekken over 
cultuur&jongeren.

CULTUUR
Droom, durf en beleef

Op zoek naar '3' 
Speciaal voor Oosterhout hebben diverse 

mensen iets bedacht rondom het cijfer 3. Alle 
persoonlijke Oosterhoutse verhalen en krabbels 

zullen de inspiratie vormen voor een 
magazine.

The Big Draw
Tijdens het parkfeest door jong en oud 

gewerkt aan een tekening over cultuur in 
Oosterhout. 


